
BRAND MANUÁL
DOMYRIO



Značka nám pomáhá se vymezit v okolním světe. Uvnitř tohoto manuálu najdete doporučení, 

kterých se držet, aby jsme byli ve vyjadřování jednotní. Každé použití má svou roli, ale opra-

vdová magie se objeví, až když se vše použije dohromady. Následující stránky Vám pomůžou 

pochopit naši značku, za čím stojí a jak ji vyjádřit tím nejlepším způsobem.   

 

Zkuste se tedy podívat na jednotlivé prvky a hlavně je správně používat.
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PRIMÁRNÍ LOGOTYP
Naše logo je ztělesněním naší značky, je jejím základním kamenem a hlavním rozpoznávacím 

znakem. Stejně jako naše domy je postaveno na pevných základech architektonicky zřetel-

ného písma s navazujícím stylizovaným domem. Tato grafická značka vychází z geometrického 

tvaru šestiúhelníku,  který je v přírodě využíván pro své mechanické vlastnosti. Jeho modifikací 

vznikl pocit perspektivní trojrozměrnosti. 

V textu píšeme celý název velkými písmeny (verzálkami): “DOMYRIO”.
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SEKUNDÁRNÍ LOGOTYPY
Logo můžeme také separovat na typografický nápis a grafickou značku. Tyto elementy 

můžeme v případě potřeby užívat samostatně včetně povolené barevnosti. Užíváme 

především jako doplněk nebo z důvodu úspory místa.

TYPOGRAFICKÝ NÁPIS SAMOSTATNĚ

GRAFICKÁ ZNAČKA SAMOSTATNĚ
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OCHRANNÁ ZÓNA
Každý živočich i rostliny musí dýchat, aby žili. Nechte i naše logo dýchat a dopřejte mu 

potřebný prostor, který je defiovaný výškou písmene “D”. Nad grafickou značkou je výška 

snížena na polovinu. Tento prostor dává vyniknout našemu logotypu a tento požadavek musí 

být vždy dodržen.

Nejmenší velikost loga by měla být mininálně 4 mm.
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BAREVNÉ VARIANTY
Užívejte prosím jen výše uvedené varianty. U černobílé varianty v černobílém tisku je třeba 

použít 100% černou. Umístění na podkladové obrázky je možné v případě jednotného 

barevného podkladu bez výrazných detailů a kontrastů.

ČERNOBÍLÁ POZITIVNÍ VARIANTA BAREVNÁ POZITIVNÍ VARIANTA

ČERNOBÍLÁ NEGATIVNÍ VARIANTA BAREVNÁ NEGATIVNÍ VARIANTA
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NEPOVOLENÉ VARIANTY
Zde najdete nepovolené varianty. U logotypu je zakázáno měnit velikost, barvy, typografii. 
Nesmí se zrcadlit grafický symbol, ani jej umisťovat na jiné místo ve vztahu k typografii. 
Nečitelný kontrast je povolený pouze u doplňových grafických aplikací a vodoznaků.

Nejsou zde vyobrazeny všechny nepovolené případy.

ZMĚNA TYPOGRAFIE ŠPATNÉ UMÍSTĚNÍ GRAFICKÉ 
ZNAČKY

NEJEDNOTNÝ PODKLADOVÝ 
OBRÁZEK

NEPOVOLENÁ BAREVNÁ VARIANTA

NEKOREKTNÍ BAREVNOST ŠPATNÝ POMĚR GRAFICKÉ ZNAČKY

PŘEHOZENÁ BAREVNOST

NEČITELNÝ KONTRAST

ZRCADLENÁ GRAFICKÁ ZNAČKA

DOMYRIO
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ARCHITEKTURA ZNAČKY
Základní konstrukce grafického symbolu stylizovaného domu. Základním kamenem se stal 

rovnostranný šestiúhelník, který se modifikoval do stylizovaného symbolu domku s perspek-

tivní ubíhající čárou. Grafický symbol vyjadřuje jednoduchost, přímočarost, stabilitu a rychlost 

(jedním tahem). Značku začínáme kreslit u “země” a končíme linkou směřující k “nebi”.

x x

x

r=
x

7



BAREVNOST
Základní barevnost v sobě nese svěží oranžovou a kontrastní studenou tmavě šedou.  
Obě barvy se vzájemně doplňují a vytváží harmonický celek. 

RIOGREJ by měla převažovat a RIORANŽ by měla vždy pouze doplňovat 
a zdůrazňovat to podstatné.  
 
RIORANŽ je hravá a sebestředná, RIOGREJ je monumentální.

RIORANŽ RIOGREJ

PANTONE 144 C PANTONE Cool Gray 11 C

RAL 1007 RAL 7043

CMYK: C=03, M=55, Y=100, K=0 
RGB: R=238, G=137, B=34 
HEX:  ee8922

CMYK: C=66, M=57, Y=51, K=29 
RGB: R=84, G=86, B=91 
HEX:  54565b
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TYPOGRAFIE
Náš logotyp staví na architektonicky propracovaném vyváženém logotypu NIEMEYER 

(řez MEDIUM). Tento font je nazván po významném architekovi a urbanistovi Oscaru 

Niermeyerovi. Je povoleno užívat jakýkoliv řez, ale v jedné aplikaci max. 2 řezy písma 

s kombinací doplňového písma.  

NIEMEYER THIN

NIEMEYER ULTRALIGHT

NIEMEYER LIGHT

NIEMEYER REGULAR

NIEMEYER MEDIUM

NIEMEYER SEMIBOLD

NIEMEYER BOLD

NIEMEYER BLACK

DOMYRIO

DOMYRIO

DOMYRIO

DOMYRIO

DOMYRIO

DOMYRIO

DOMYRIO

DOMYRIO
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DOPLŇKOVÁ TYPOGRAFIE
Jako doplňkové písmo používáme font RUBIK v jeho všech dostupných řezech. Toto písmo 

využíváme na všechny tiskoviny a web na psaní obsahu kromě nadpisů, kde používáme 

moderní písmo ROBOTO SLAB.

RUBIK LIGHT
RUBIK REGULAR
RUBIK MEDIUM
RUBIK BOLD
RUBIK BLACK

DOMYRIO
DOMYRIO
DOMYRIO
DOMYRIO
DOMYRIO

ROBOTO SLAB THIN DOMYRIO

ROBOTO SLAB LIGHT DOMYRIO

ROBOTO SLAB REGULAR DOMYRIO

ROBOTO SLAB BOLD DOMYRIO
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